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अनोखा सौदा



बार्थोलोम्यु आजोबा नेलीिे शजेारी आहेत.



नेली जेव्हा िूप लहान म्हणजे अगदी 
कुक्कुलं बाळ होती तेव्हा ते रोज नतला 
फिरायला न्यायिे. वरगंलमािशींच्या 
भाजयांच्या बागेपयतं िक्कर मारून 
आणायिे.

बार्थोलोम्यु नेलीिी बाबागाडी अगदी हळुिारपणे 
ढकलायिे. ऑललव्हरकाकांच्या घराजिळिा
िडबडीत रस्ता लागला की ते नेहमी नेलीला 
सािध करायिे. “नेली बाळा, पुढे िड्डा आहे बरं 
का.” ते म्हणायिे. िडबडीत रस््यािरून नेलीिी 
बाबागाडी िडिडत जाऊ लागली की ती मोठ्याने 
ओरडायिी, “ढss म!”



रस््यात एिादा छानसा कुत्रा ददसला 
की ते र्थांबून ्यािे लाड करत.

पण जर एिादा कुत्रा िूपि मस्ती
करत असेल तर मात्र बार्थोलोम्यु
्याला हाकलून द्यायिे.

वरगंलमािशींच्या घराजिळून जाताना जर ्यांच्या 
बागेला पाणी घालणारं कारंज िालू असेल तर 
बार्थोलोम्यु मोठ्याने ओरडायिे, 
“एक...दोन...साड.े..माड.े..तीन!” 
कारंजयाजिळून बाबागाडी नेली की “हेss” म्हणत 
नेली जोरात खिदळायिी.



नेली जेव्हा िालायला लागली तेव्हा 
बार्थोलोम्युंनी नतिा हात धरला. पण 
“नको नको” म्हणत नतने लगेि नतिा 
हात सोडिून घेतला. नेलीला 
कोणािीि मदत नको होती.

्यामुळे बार्थोलोम्यु नेलीला अगदी 
गरज असेल तेव्हाि हात द्यायिे.

बार्थोलोम्युसुद्धा 
अजनू अजनू 
म्हातारे होत होते. 
आता ते िालताना
काठी िापरत. 
हातातली काठी 
टेकित टेकित ते 
अगदी हळूहळू पािलं 
टाकत. पायऱ्या 
िढताना दोघांनाही 
कठड्यािा आधार
घ्यािा लागे.



शजेारी पाजारी ्यांना
“िडा-पाि” म्हणत. कारण ते
नेहमीि एकत्र असायिे.

अगदी हॅलोविनच्या रात्रीसुद्धा.

दहिाळ्यामध्ये बाहेर बिफ  पडत 
असताना सगळे ननमुटपणे आपापल्या 
घरी बसत. पण कडाक्याच्या र्थंडीतही 
ह्या दोघांिी सोबत काही सुटत नसे.



उन्हाळ्यात एकदा बार्थोलोम्युंनी नेलीला ्यांिी 
काठी धरून स्केदटगं करायला लशकिलं. 
“सािकाश, सािकाश!” ते म्हणाले.

आखण मग िुकून नेलीने ्यांच्या
पायािरूनि स्केदटगं केलं. पण तरीही 
ते चिडले नाही. ्यांनी हलकेि लशळ 
घातली आखण ते पाय िोळू लागले. 

कोणािीही मदत न घेता स्केदटगं करायिा नेलीने रय्न केला



आखण ती धप्पददशी पडली!

नेलीिं रडिेलं तोंड पाहून
बार्थोलोम्यु पट्कन बागेत गेले 
आखण एक मुळा घेऊन आले. 
नेलीसमोर मुळा धरून ते 
म्हणाले, “रडू नको बाळा, हा घे 
मुळा!”

नेली िुद्कन हसली आखण नतने 
पट्कन मुळा तोंडात टाकला.
नेलीला िरंतर मुळा िारसा 
आिडायिा नाही. पण नतला 
बार्थोलोम्यु मात्र रिंड आिडायिे.  



लिकरि नेली शाळेत 
जायला लागली.

बार्थोलोम्यु आता आणिीनि 
म्हातारे झाले होते.

कधीतरी ्यांना मदत लागायिी. पण 
्यांना कोणािी मदत घ्यायला
अजजबात आिडायिं नाही.

्यामुळे अगदीि गरज 
असेल तेव्हाि नेली
्यांना हात द्यायिी.



िालताना दम लागला की
बार्थोलोम्यु र्थोड ंर्थांबून 
विश्ांती घ्यायिे. अश्या िेळी 
नेहमी नेली ्यांना जनु्या 
ददिसांबद्दल गोष्ट सांगायला 
सांगायिी.

एकदा गोष्ट सांगून झाल्यािर नेली 
बार्थोलोम्युंना म्हणाली,          
“आपल्याकड ेएकमेकांना सांगायला 
काहीि उरलं नाहीये असं होईल का 
हो कधी?” 

“समजा असं झालंि तर आपण 
काहीही न बोलता शांतपणे 
एकमेकांच्या शजेारी बसून राहू.” 
बार्थोलोम्यु म्हणाले.
“िरी मैत्री यालाि तर म्हणतात.”

कधीकधी नेली आखण बार्थोलोम्यु 
नुसतेि व्हरांड्यात बसून राहायिे 
आखण आराम करायिे. बार्थोलोम्यु 
हामोननकािर एिादी धून िाजित 
आखण नेली ते शब्द ओळिायिा
रय्न करी.



एके ददिशी बार्थोलोम्यु एकटेि बाहेर 
जात असताना पायऱ्यांिरून घसरून 
पडले. लाल ददिा असलेली अॅम्ब्यलुन्स 
भोंगा िाजित आली आखण ्यांना
हॉजस्पटलमध्ये घेऊन गेली.

ते िूप ददिस हॉजस्पटलमध्ये होते.

नेली रोज ्यांना पत्र पाठिायिी. 
पत्राच्या शिेटी ती रोज एकि िाक्य 
ललहायिी. “लिकर घरी या. म्हणजे
मग आपल्याला आधीसारिं रोज 
फिरायला जाता येईल.”



बार्थोलोम्यु हॉजस्पटलमधून घरी आले तेव्हा 
ते व्हीलिेअरमध्ये बसले होते. ्याचं्या 
डोळ्यातलं लमजश्कल हसू हरिलं होतं. 
“आता आपण पुन्हा कधीि फिरायला जाऊ 
शकत नाही.” ते म्हणाले.
“का बरं?” नेली म्हणाली.
“मी तुम्हाला फिरायला घेऊन जाईन.”

आता काय करायिं ते नेलीला पक्कं 
ठाऊक होतं.

जपून...सािकाश...

जास्त जोरात नाही.



ऑललव्हरकाकांच्या घराजिळिा 
िडबडीत रस्ता आला की ती 
मोठ्याने ओरड,े “सािधान! पुढे 
िड्डा आहे.”

िडबडीत रस््यािरून व्हीलिेअर 
िडिडत जाऊ लागली की बार्थोलोम्यु 
हसून टोपी हिेत उडिायिे.

रस््यात एिादा छानसा कुत्रा ददसला की 
ते र्थांबून ्यािे लाड करत.

पण तो िूपि आगाऊपणा करायला 
लागला तर नेली ्याला हाकलून 
द्यायिी.



एके ददिशी बागेतलं कारंज िालू होतं. ते पाहून 
नेली व्हीलिेअर परत मागे िळिू लागली. पण 
मग नतने वििार बदलला.
“िला बार्थोलोम्यु! एक...दोन...साड.े..माड.े..तीन!”
असं म्हणत नतने रे्थट कारंजयातून व्हीलिेअर पुढे 
नेली.

“अहा..... मजा आली!” बार्थोलोम्यु म्हणाले.
नेली हसली. “तुमच्या व्हीलिेअरला गंज लागला 
नाही म्हणजे लमळिली.”
“लागला तर लागू दे!” बार्थोलोम्यु हसत म्हणाले. 
“्यात काय एिढं?”



वरगंलमािशी कंुपणािर रेलत म्हणाल्या, 
“बार्थोलोम्यु तुला बाबागाडीतून फिरायला घेऊन 
यायिे ते अगदी काल परिा होऊन गेल्यासारिं 
िाटतंय.”

“ते मी लहान असताना.” नेली म्हणाली.
“आता ढकलायिी पाळी माझी आखण बसायिी 
पाळी बार्थोलोम्युंिी...
एक रकारिा सौदाि आहे तो.” 



अगं सुकिण्यासाठी ते र्थोडािेळ उन्हात बसले.
नेलीने गाजर िायला सुरुिात केली.
बार्थोलोम्यु हामोननकािर एक धून िाजिू लागले.
बार्थोलोम्युंच्या डोळ्यातलं ते जनुं लमजश्कल हसू 
आता परत आलं होतं.

समाप्त 


